Kampavvikling i klassene U13-U11

Kamper i klassene U13-U11 avvikles på en klokketime (istid), men den totale tiden
strekker seg over ca 1t30min. Funksjonærer bør være tilstede ca 30min før
kampstart. Siden vi spiller med hybrid-bytt har kamptiden gått ned, noe som gir oss
mulighet for 5 min oppvarming på is. 5 pucker tildeles hvert av lagene. Tidspunktet
0min angir når kampens istid starter i timeplanen.
-5min

Være tilstede i sekretariatet, medbrakt utstyr for protokollføring/statistikk.
Sjekke at drill for å feste målene er tilstede og sette på plass målene
Stille inn klokke på 18min kamptid med autohorn 60/90sek (avtales med trener)

0min

10 pucker fordeles likt mellom lagene
Lagene leses opp over høyttaler

4min

Spille lydhorn for å varsle om 1min til kampstart

5min

Vise signal til dommer om at dere er klar til kampstart.

Underveis

Lese opp målscorer og assist over høyttaler
Lese opp utviste spillere, straffetid og grunn til utvisning
Spille musikk ved avbrudd i spillet
Sørge for at utviste spillere settes i rett boks, samt kommer på isen til rett tid
Utvisningstid er 1min, 1+10min eller 5+20min (stor straff og Liten Disiplinærstraff)
Holde orden på policyutvisninger (se eget skriv)

Etter kamp

Lese opp sluttresultat og evt skuddstatistikk over høyttaler
Løsne målene og sette dem til vantet etter at første runde er vannet
Rydde sekretariatet, slik at neste lag kan komme til så raskt som mulig
Kontakte dommere for å få signert protokoll og dommerregning

Anbefalt personellbruk i sekretariatet ifm kampavvikling:
1 person på klokke, 1 person på speaker/musikk, 1 person på protokoll, 2 personer på
utvisningsboks/skuddstatistikk
Merknader til personell i sekretariatet:
●
●
●
●

Volum på musikk må bekreftes som OK med lagleder/trener på hjemmelaget
Musikk skal IKKE spilles ved TIME-OUT eller SKADET spiller
I pausen har trener behov for å snakke med spillerne. Hold derfor volumet nede
Oversikt over dommertegn/policyutvisninger medbringes/læres
○ Finnes på https://www.stavangerhockey.no/dokumentsenter/

